
 

 
 

 

MUNICÍPIO DE ALCOCHETE 
CÂMARA  MUNICIPAL 

______________ 

MOÇÃO 

 
 

Moção sobre a reorganização dos serviços de saúde e extinção das urgências do 
Hospital Distrital do Montijo 

 
 

 De acordo com a Constituição da República Portuguesa, no seu artigo 9º, alínea d), é tarefa 

fundamental do Estado “promover o bem-estar e a qualidade de vida do povo e a igualdade 

real entre os portugueses, bem como a efetivação dos direitos económicos, sociais, culturais 

e ambientais, mediante a transformação e modernização das estruturas económicas e 

sociais”; 

 De acordo com a Lei de Bases da Saúde, no seu Capítulo I, Base II, ponto 1, alínea b), “É 

objetivo fundamental obter a igualdade dos cidadãos no acesso aos cuidados de saúde, seja 

qual for a sua condição económica e onde quer que vivam, bem como garantir a equidade na 

distribuição de recursos e na utilização de serviços”; 

 Os municípios são pessoas coletivas de população e território, que visam garantir, através de 

meios próprios ou de terceiros, a satisfação das necessidades das comunidades locais; 

 De acordo com a Lei de Bases da Saúde na sua Base IX “as autarquias locais participam na 

ação comum a favor da saúde coletiva e dos indivíduos, intervêm na definição das linhas de 

atuação em que estejam diretamente interessadas e contribuem para a sua efetivação dentro 

das suas atribuições e responsabilidades.”; 

 De acordo com o Decreto-lei 159/99, de 14 de Setembro, no seu artigo 22º, compete aos 

órgãos municipais “participar na definição das políticas e das ações de saúde pública levadas 

a cabo pelas delegações de saúde concelhias”; 

 Os horários dos Centros de Saúde têm vindo a ver reduzidos os seus horários de 

funcionamento, nomeadamente aos fins-de-semana, o número dos técnicos de ação médica 

e, concomitantemente, a dimensão e qualidade da resposta às populações; 

 A freguesia de São Francisco não conta com consultas médicas há sensivelmente três anos, 

obrigando a que os seus cidadãos se tenham de deslocar ao Centro de Saúde de Alcochete; 

 O município de Alcochete já disponibilizou soluções, de custos reduzidos, ao Ministério da 

Saúde para dotar aquela freguesia de instalações condignas para o funcionamento de uma 

melhor Extensão do seu Centro de Saúde – sobre as quais ainda não obteve resposta; 



 O município de Alcochete investiu recentemente na construção de uma nova Extensão do 

Centro de Saúde no Samouco, visando dotar os seus munícipes de um espaço com 

condições condignas onde lhes possam ser prestados os devidos cuidados de saúde; 

 O município de Alcochete reuniu recentemente com o Secretário de Estado da Saúde, 

alertando para o progressivo envelhecimento da população e a deterioração dos cuidados de 

saúde prestados, designadamente através da insuficiência de médicos de família colocados 

no município de Alcochete; 

 O Serviço de Urgência que atualmente funciona no Hospital do Montijo, é um serviço de 

Urgência Básico, o que corresponde a um serviço de 1º nível de acolhimento de situações de 

urgência mais simples, que não dispõem de equipas médicas como enfermeiros, técnicos de 

diagnóstico, terapeutas e outros profissionais com especialização adequada a um serviço de 

urgência;  

 Atualmente o concelho de Alcochete não dispõe de viaturas de emergência médica do 

Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM); 

 Nas últimas semanas foi divulgado um Relatório da Comissão de Reavaliação da Rede 

Nacional de Emergência e Urgência cujas conclusões apontam para: 

o o encerramento do Serviço de Urgências do Centro Hospitalar Barreiro/ Montijo, no 

Montijo; 

o a colocação de uma ambulância de Suporte Imediato de vida no concelho do Montijo; 

o a colocação de uma ambulância de Emergência e reanimação no Distrito de Setúbal. 

 Na elaboração do suprarreferido estudo não foram ouvidos os legítimos representantes locais 

eleitos pelas populações servidas pelo referido serviço; 

 A divulgação do suprarreferido estudo na comunicação social anteriormente à sua divulgação 

junto dos municípios constitui mais um ato de negligência perante o poder local, configurando 

ainda uma falta protocolar e institucional grave; 

 O estudo suprarreferido contraria as conclusões de estudos realizados anteriormente, 

nomeadamente do plano estratégico para as urgências hospitalares, para os quais os 

municípios, as suas associações, entidades patronais e sindicais, empresas e cidadãos 

tiveram oportunidade de se pronunciar – contrariamente ao ora verificado; 

 O estudo suprarreferido vem reafirmar uma política para a Saúde com fins economicistas 

relegando inapelavelmente para segundo plano valores, direitos e interesses constitucional e 

legalmente instituídos; 

 A deterioração da equidade social do país e particularmente do concelho de Alcochete, com a 

consequente perda de direitos fundamentais como o de cuidados de saúde condignos, 

colocam em risco os princípios democráticos da população, em especial aqueles 

provenientes de meios mais desfavorecidos. 



Assim, o município de Alcochete repudia as conclusões do referido estudo, que aponta para o 

encerramento do Serviço de Urgências do Centro Hospitalar Barreiro/ Montijo, sediado no Montijo e 

exorta o Governo a devolver às populações o direito de usufruir do direito constitucionalmente 

consagrado de bem-estar e de qualidade de vida, através do acesso a cuidados de saúde condignos, 

através da manutenção do Serviço de Urgências ora vigente promovendo inclusivamente a 

ampliação das suas valências e recursos. Exorta ainda o município de Alcochete o Governo a 

ampliar os cuidados de saúde prestado nas extensões do Centro de Saúde de Alcochete, através do 

já reclamado aumento de médicos de família e demais técnicos de ação médica, devolvendo à 

população o que é seu por direito: a Saúde. 

 

Enviar esta moção para conhecimento à Assembleia Municipal; Juntas e Assembleias de Freguesia 

do Concelho. 

Enviar esta moção para conhecimento do Senhor Ministro da Saúde, Conselho Diretivo da 

Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, IP, Conselho Diretivo da Associação 

Nacional de Municípios Portugueses (ANMP) e dos Grupos Parlamentares com assento na 

Assembleia da República. 

 

 

       O PROPONENTE 

 

________________________ 

 

 
 
Aprovado em minuta, na reunião de ___ / ___ / ___, para efeitos do disposto do nº 3 e nº 4 do Artº 92º 

da Lei nº 169/99, de 18/09, com nova redação dada pela Lei nº 5-A /2002, de 11/01. 

 

 

 

 
       O PRESIDENTE DA CÂMARA 

 

 

_________________________ 


